Tandvårdsstöd
och rätt till
särskild tandvård
Alla vuxna har rätt till Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
och högkostnadsskydd. Om du har en sjukdom eller
funktionsnedsättning som påverkar munhälsan kan
du dessutom få särskilt stöd.
Hälso- och sjukvårdsavgift
Med F-kort eller tandvårdsstödsintyg
betalar du endast öppenvårdsavgift för
din tandvård och får samma högkostnadsskydd som för annan hälso- och
sjukvård. De intyg som behövs skickas
till landstingets Tandvårdsenhet.
Vem kan få F-kort?
Du som har funktionshinder eller vissa
långvariga sjukdomar som leder till ökad
risk för tandskador eller svårigheter att
sköta munhygienen.

Alla vuxna har
rätt till Allmänt
tandvårdsbidrag
(ATB) och
högkostnadsskydd.

För att få F-kort behöver du läkar
intyg (Socialstyrelsens blankett SOFS
2012:17 som kan laddas ner från
Folktandvårdens hemsida).
Vem kan få tandvårdsstödsintyg?
Du som omfattas av Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
eller har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg.
Ditt behov av omvårdnad (inte din
munhälsa) avgör rätten till tandvårdsstöd. Du behöver ett intyg från chefen för
särskilt boende, ansvarig sjuksköterska
eller läkare, hemtjänsten eller kommunens bistånds- och LSS-handläggare.
Uppsökande och
nödvändig tandvård
Tandvårdsstödsintyg ger dig rätt till:
• Uppsökande tandvård. Personligt besök av en tandhygienist eller tandläkare
som gör en munhälsobedömning och
ger råd om din munvård. Uppsökande
tandvård är kostnadsfri.

Led i sjukdomsbehandling
Tandvård är en del i flera olika behandlingar inom hälso- och sjukvården;
exempelvis cancerbehandling eller
transplantation, extrem tandvårdsrädsla
eller grava frätskador på tänderna till
följd av allvarliga ätstörningar.
Remiss från läkare krävs. I de flesta
fall även tillstånd från landstinget.

Särskilt tandvårdsbidrag, STB
Vissa sjukdomar och funktionsned
sättningar leder till ökat behov av
förebyggande tandvård och därmed
möjlighet till särskilt tandvårdsbidrag
(STB) från Försäkringskassan. Det kan
gälla muntorrhet, infektionskänslighet
eller frätskador på tänderna.
Tandläkaren eller tandhygienisten
bedömer din rätt till STB som dras
direkt från tandvårdsräkningen. Ofta
krävs läkarintyg, ibland medicinlista
och salivsekretionsmätning.
STB är 600 kr per halvår
(räknas från 1 januari och 1 juli).

Allmänt tandvårdsstöd, ATB och högkostnadsskydd
Alla vuxna (20 år och äldre) har rätt till ATB och högkostnadsskydd. Det
betalas ut av Försäkringskassan och dras direkt från tandvårdsräkningen.
ATB kan sparas i två år:
• 300 kr per år för dig som är 20–29 år eller 75 år och äldre.
• 150 kr per år för dig som är 30–74 år.
Högkostnadsskydd för stora tandvårdskostnader:
• 0 –3 000 kr: Patienten betalar 100 %
• 3 001–15 000 kr: Patienten betalar cirka 50 %
• Över 15 000 kr: Patienten betalar cirka 15 %
Eftersom priset för en behandling kan variera hos olika vårdgivare beräknas ersätt
ningen för höga kostnader utifrån ett referenspris som bestäms av staten. Referens
priserna hittar du i Folktandvårdens prislista på www.folktandvardenstockholm.se
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• Nödvändig tandvård som behövs för
att förbättra möjligheterna att äta utan
smärta och obehag. Kostnaden är
densamma som för annan sjukvård
(öppenvårdsavgift).

